
 
K O N K U R S   N A  P I S A N K Ę 

 
W I E L K A N O C N Ą 

 
 

I Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowego zdobnictwa pisanek związanych 
z okresem Wielkanocy. 
 
II Organizator 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej 
 
III Regulamin 
1.Przedmiotem konkursu są pisanki wielkanocne zdobione tradycyjnymi technikami  w 
szczególności organizatorom zależy na technikach: 
- barwione w naturalnych wywarach (kraszanka) (np. 
łupiny z cebuli, orzecha włoskiego, kory dębu, olchy, młodej 
jabłoni, pędów z młodego żyta, kwiatu nagietka, malwy, 
listków barwinka, soku z buraka itp. …), 
- malowanie woskiem, 
- skrobanie, 
- wykonane innymi technikami (np. oklejane tradycyjnymi 
materiałami). 
4. Prace wraz z metryczka konkursową (załącznik nr 1) 
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika (załącznik nr 2 lub 3) należy dostarczyć do 
GCKiCz w Jodłowej do dnia 25 marca 2021 r.  
4. Pisanki należy wykonać z  jajek gotowanych                
(minimum 20 minut) lub z wydmuszek. 
5. Wykonane pisanki będą oceniane w trzech 
kategoriach: 
- szkół podstawowych – klasy I - IV 
- szkół podstawowych – klasy V – VIII 
- szkół ponadpodstawowych 
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 marca 2021 r.  
7. Bardzo prosimy o dostarczenie na konkurs pisanek wykonanych wyłącznie 
przez uczestnika. Prace niewykonane samodzielnie lub zakupione nie będą podlegały 
ocenie. 
8. Dla laureatów przewidziano nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 
 
 

 
 
 
 

Z A P R A S Z A M Y  !!! 
 
 



Załącznik nr 1 
 

METRYCZKA KONKURSOWA 
 

udziału w Konkursie na Pisankę Wielkanocną  
 

1.Imię i Nazwisko autora pracy 
 
......................................................................................................................................... 
 
2. Adres kontaktowy wraz z nr telefonu 
 
......................................................................................................................................... 

 
…………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                               

                                                           
                                                                ................................................ 

                                                                                       /podpis uczestnika/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego 
 
 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………………….. 
 
zamieszkały/a w…..……………………………………….………………………………………………………………… 
 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez – Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, 

Jodłowa 25 B, 39 - 225 Jodłowa danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego: 
 

…………………………………………………………………………………………………………...................................... 
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 

 

w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu korespondencyjnego, adres e-mail, numeru telefonu, 
nazwy szkoły/placówki, klasy, imienia i nazwiska rodzica/opiekuna w celu organizacji 
i przeprowadzenia konkursu oraz informowania (także w mediach) o wynikach konkursu zgodnie           
z przepisami Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. L nr 
119 z 4.05.2016, s. 1), uzyskiwanych w ramach wydarzenia  
                                             KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ. 

 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, ani terytorialnie. Podanie 

danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału dziecka/podopiecznego 
w konkursie. 
 
 
 
 

………………….…………………………………… 
(data i czytelny podpis osoby uprawnionej) 

 
 



Załącznik nr 3 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

 
 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………………….. 
 
zamieszkały/a w…..……………………………………….………………………………………………………………… 
 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, Jodłowa 

25 B, 39 - 225 Jodłowa moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu 
oraz udostępnienia informacji o wynikach (również w mediach), zgodnie z przepisami 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, 
s. 1), uzyskiwanych w ramach wydarzenia KONKURSU NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ.  

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, ani terytorialnie.  
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 
zostały zebrane. 

 
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności 

prawnych, a zgody udzielam w pełni świadomie.  
 

 
. 

 
 
 
 

………………….…………………………………… 
(data i czytelny podpis osoby uprawnionej) 

 
 



Klauzula informacyjna 
 
 

Zgodnie zart.13 ust.1 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679    z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                                                          

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako RODO) informuję, że:  

• Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, 39 - 225 

Jodłowa 25 B, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Jodłowa pod numerem 1, NIP 8721819616, 

REGON 850478522 

• Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą adresu e-mail: gckicz.rodo@interia.pl 

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym realizacji założeń wynikających                     

z  Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

• Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz oraz członkom Komisji 

Konkursowej 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, 

ograniczenia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia 

zgody, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

• Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez 

okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości uczestnictwa w konkursie 

 

 
 

 


